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PREFEITURA ASSINA CONVÊNIO PARA 
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DOS PILÕES

NATAL LUZ EM GUARATINGUETÁ!

SECRETARIA DE SAÚDE DE GUARATINGUETÁ 
AMPLIA ATENDIMENTOS PARA CASOS DE COVID-19

GUARATINGUETÁ RECEBE 500 CESTAS 
BÁSICAS DO GOVERNO ESTADUAL

DARIO RODRIGUES LEITE RECEBE TRATAMENTO 
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

A Prefeitura assinou no domin-
go (27), em frente à Capelinha 
Sant’ana, o convênio no valor de 
R$ 22 milhões e 960 mil para a 
pavimentação de 8,4 Km da Es-
trada dos Pilões.

O investimento será do Governo 
Estadual, por meio do Programa 
Novas Estradas Vicinais, contando 
com o apoio do Deputado Federal 
Alexandre Leite e do Vereador 
Pedro Sannini.

As obras de pavimentação serão 
realizadas pelo DER/SP (Departa-

A magia do Natal está presente 
em Guaratinguetá!

A Prefeitura e Associação Comer-

A Secretaria Municipal de Saúde 
de Guaratinguetá está ampliando 
os atendimentos para pacientes 
com sintomas respiratórios, com 
novos horários e locais para testes.

Confira os locais para realização 
de testes de covid:

7h às 17h - Em todas as Unidades 
Básicas de Saúde

7h às 16h - Em todos os postos do 
Programa de Saúde da Família

7h às 21h -  AME Pedregulho

Os pacientes que testarem positivo 
para covid-19 e que necessitarem 
de atendimento médico, a unidade 
de saúde agendará o médico para 
avaliação do caso e seguimento 
do tratamento.

Na terça-feira (29), Guaratinguetá 
recebeu 500 cestas básicas do 
Governo Estadual. 

Essa doação é oriunda do 
FUSSP, o Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São 
Paulo, e serão distribuídas para 
as famílias que mais precisam 
no município.

A Prefeitura agradece ao 

Na quarta-feira (30), o Estádio 
Municipal Professor Dario 
Rodrigues Leite, popularmente 
conhecido como “Ninho da 
Garça”, recebeu as equipes da 
Secretaria de Meio Ambiente 
em uma força tarefa para a 
manutenção de um bom gramado.

Primeiramente foi feita a 
calagem, prática indicada para 
a correção da acidez do solo em 

mento de Estradas de Rodagem 
do Estado de São Paulo).

Guaratinguetá se destaca mais 
um vez recebendo um grande in-
vestimento em infraestrutura!

cial inauguraram na quinta-feira 
(01) à noite, a decoração natalina.

Para abrilhantar ainda mais esta 

Caso os sintomas sejam graves, 
será feito o encaminhamento à 
UPA.

É importante destacar que haverá 
médicos para atendimento de 
casos de covid-19 nas unidades 
de saúde, das 14 às 16h, além dos 
profissionais que já atuam na 
UPA.

Saúde é nossa prioridade!

FUSSP pela doação e também 
a Rodonaves pela parceria no 
transporte gratuito das cestas 
básicas.

que será tratado. Agora, a capina 
manual entra em campo para 
remover a vegetação daninha 
invasora do gramado.

Após, será feita a adubação, que 
é um processo para reconstruir a 
fertilidade do solo. Seu principal 
objetivo é garantir os nutrientes 
necessários para o gramado.

A grama bermudas celebration é 
das mais recomendadas para fins 
esportivos, pois possui um alto 
índice de crescimento que produz 
um gramado com alta capacidade 
de recuperação aos danos 
causados pelo uso, concluindo em 
um bom espetáculo para todos!

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO 
TABOÃO SE TORNA REALIDADE!

A Prefeitura de Guaratinguetá 
assinou no sábado (26) o convê-
nio no valor de R$ 22 milhões e 
893 mil para a pavimentação de 
6,5 Km da Estrada do Taboão, na 
Rocinha.

O investimento para essa obra é 
do Governo Estadual, por meio 
do Programa Novas Estradas Vi-
cinais, contando com todo o apoio 
do Deputado Federal Alexandre 

Leite e do Vereador Pedro San-
nini.

Vale ressaltar que as obras de pa-
vimentação serão realizadas pelo 
DER/SP (Departamento de Estra-
das de Rodagem do Estado de São 
Paulo).

É mais um grande investimento 
que está sendo feito em nosso mu-
nicípio!

noite tão especial tivemos a che-
gada do Papai Noel na Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, que 
neste ano inovou e chegou de 
trenzinho.

Uma noite de muita alegria e em-

polgação!

Que o encanto do Natal esteja 
presente em todas as famílias, tra-
zendo paz e felicidade!
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CUIDA DE 
NOSSA CIDADE COM A ZELADORIA MUNICIPAL 

Na quinta-feira (01), a Secretaria do 
Meio Ambiente continuou com os 
trabalhos de zeladoria pelo municí-
pio. São diversos os locais que estão 
recebendo as equipes da secretaria, 
entre eles estão:

- Centro
- Jardim Rony
- Campo do Galvão
- Chácara Selles

- Vila Paraíba

A zeladoria consiste na roçada de 
canteiros e calçadas, poda de árvo-
res e arbustos, remoção de pragas, 
entre outros.

A Secretaria de Meio Ambiente 
em parceria com a Secretaria de 
Obras Públicas seguem um crono-
grama de trabalho. Esta programa-

VENHA ASSISTIR O BRASIL CONTRA 
CAMARÕES HOJE NA “COPA NA PRAÇA“

JOGOS ESCOLARES DA REDE PARTICULAR 
TEM UMA NOVA ESCOLA CAMPEÃ

Evento “Copa na Praça” segue em 
andamento e hoje (02) é dia de 
Brasil em campo!

A parceria entre Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá com a Prefeitura 
conta com 4 TVs, disponilizadas 
pelas Casas Bahia, que foram 
colocadas na Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves. Os munícipes 

Teve fim no sábado, dia 26, no 
Complexo Esportivo do Parque 
do Sol, os Jogos Escolares da 
Rede Particular 2022. Com re-
alização da Secretaria de Es-
portes, o evento reuniu nove 
escolas. Foram elas:

1° Colégio Focus, com 208 pon-
tos;

2° Instituto Nossa Senhora do 
Carmo, com 198 pontos;

3° Colégio Fênix, com 123 pon-
tos;

4° Colégio Oliveira Neto de 
Cunha, com 107 pontos;

podem acompanhar todos os jo-
gos, além de aproveitar de toda 
a estrutura com barraquinhas de 
comida e bebida, para completar 
o clima de festa.

Venha assistir Brasil x Camarões, 
às 16h, e torcer juntos para mais 
uma vitória do Brasil na Copa do 
Catar!

5° Colégio Fonte, com 84 pon-
tos;

6° Colégio Tableau, com 72 
pontos;

7° Colégio Albert Einstein, com 
26 pontos;

8° Colégio Girassol, com 18 pon-
tos;

9° Colégio Usefaz, com 6 pontos.

Os alunos das escolas particu-
lares de Guaratinguetá compe-
tiram em várias modalidades. 
Foram elas: Xadrez, Tênis de 
Mesa, Atletismo, Futsal, Bas-
quete, Voleibol e Coreografia.

É com iniciativas como essa 
que se espera desenvolver nos 
jovens um sentido de perten-
cimento e capacidade de trab-
alho em equipe.

CURSO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
DE GUARATINGUETÁ EM PARCERIA COM A 
ASABEN "ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO BAIRRO DO 
ENGENHEIRO NEIVA“ FORMAM NOVOS ALUNOS

CANTATAS DE NATAL COMPARTILHAM A 
MAGIA NATALINA EM GUARATINGUETÁ

Na última terça-feira (29), foi re-
alizada a entrega de certificados 
aos formandos do curso de “Pães, 
Bolos, Tortas e Confeitaria”. O 
curso completo teve carga horá-
ria de 144 horas de aulas teóricas 
e práticas, sendo realizadas na 
Associação de Amigos do Bairro 
do Engenheiro Neiva (ASABEN), 

A época natalina chegou e com 
ela a Secretaria Municipal da 
Educação convida nossos muní-
cipes para as Cantatas de Natal, 
apresentadas pelos alunos da rede 
municipal.

As apresentações serão abertas 
ao público:

19/12 (segunda-feira) - Buritti Sho-
pping Guará, às 19h

22/12 (quinta-feira)  - Praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves, às 19h

Não perca as Cantatas de Natal! 
Aproveite este pedaço da magia 

com monitor do Fundo Social de 
Solidariedade de Guaratinguetá.

Foram 12 formandos, que agora 
estão capacitados para o mercado 
de trabalho, para empreender, ou 
mesmo para cultivar a confeitaria 
como hobbie.

do Natal. 

ção é divulgada nas redes sociais da 
prefeitura todas as sextas feiras aos 
munícipes.

Por uma cidade mais limpa e orga-
nizada para todos!
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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA LIMPEZA 
URBANA DA PRÓXIMA SEMANA

ORIGEM DAS PÍLULAS DE FREI GALVÃO

As equipes de limpeza urbana 
continuam trabalhando para a ze-
ladoria e cuidado de todo o muni-
cípio! Confira a programação dos 
lugares que serão atendidos na 
próxima semana, do dia 05/12 ao 
09/12:

- Avenida João Pessoa
- Avenida Juscelino Kubitschek
- Avenida José Fernando Mileo
- Avenida Ministro Salgado Filho
- Avenida Presidente Vargas
- Avenida Vicente de Paulo Penido
- Bosque da Amizade
- Centro
- França I
- Internacional Parque
- Santa Luzia
- São Bento

Frei Galvão foi procurado por um 
senhor muito aflito, porque sua 
mulher estava em trabalho de par-
to e em perigo de perder a vida.

Frei Galvão escreveu em três pe-
daços de papel o versículo do Ofí-
cio da Santíssima Virgem: Pos par-
tum Virgo, Inviolata permansisti: 
Dei Genitrix intercede pro nobis 
(Depois do parto, ó Virgem, per-
maneceste intacta: Mãe de Deus, 
intercedei por nós).

Deu-os ao homem, que por sua vez 
levou-os à esposa. A mulher inge-
riu os papelzinhos, que Frei Gal-
vão enrolou como uma pílula, e a 
criança nasceu normalmente.

Caso idêntico deu-se com um jo-
vem que se estorcia com dores 
provocadas por cálculos vesicais. 
Frei Galvão fez outras pílulas se-

- Vila Angelina
- Vila Pajé

Lembrando que as demais regiões 
serão incluídas nas próximas pro-
gramações!

melhantes e deu-as ao moço. Após 
ingerir os papelzinhos, o jovem ex-
peliu os cálculos e ficou curado.

Esta foi a origem dos milagrosos 
papelzinhos, que, desde então, fo-
ram muito procurados pelos de-
votos de Frei Galvão, e até hoje 
o Mosteiro fornece para pessoas 
que têm fé na intercessão de Ser-
vo de Deus.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

FESTIVAL GINASTRADA ACONTECERÁ NESTE 
FINAL DE SEMANA EM GUARATINGUETÁ

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATA-
BAGULHO DESTE SÁBADO (03/12)

PREFEITURA DIVULGA EDITAL DE ANÁLISE 
DE RECURSO, DA NOTA DA PROVA OBJETIVA E 
DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONCURSO 
PÚBLICO No“ 001/2022 

Neste fim de semana (02,03 e 04 
de dezembro),  Guaratinguetá re-
ceberá o Festival Ginastrada no 
Complexo Esportivo do Parque do 
Sol.

A Ginastrada é um festival de 
dança e ação que visa a partici-
pação de praticantes da Ginásti-
ca em todas as suas vertentes e 
danças nos mais diversos estilos, 
conforme regulamento, atenden-
do assim todas as faixas etárias.

As disputas são divididas em três 
categorias (Infantil, Aberta e Sê-
nior), abrangendo desde crianças 
de 12 anos até idosos com mais de 
60 anos, contribuindo, então, para 
aperfeiçoar as atividades pratica-
das e divulgar conhecimentos téc-
nicos da área.

Confira a programação:

Dia 02/12/2022 - Sexta feira

As equipes de limpeza urbana 
continuam trabalhando para a ze-
ladoria e cuidado de todo o mu-
nicípio! Confira a programação 
dos lugares que serão atendidos 
na próxima semana, do dia 05/12 
ao 09/12:

- Avenida João Pessoa
- Avenida Juscelino Kubitschek
- Avenida José Fernando Mileo
- Avenida Ministro Salgado Filho
- Avenida Presidente Vargas

A Prefeitura divulgou nesta quin-
ta-feira (01) o edital de análise de 
recurso, da nota da prova obje-
tiva e da classificação prévia do 
concurso público n° 001/2022.

Para acessar o edital, visite o site: 
www. guaratinguetáq.sp.gov.br

Para mais informações sobre o 

14:00 h - Congresso Técnico
14:30 h às 16:00 h - Passagem de 
palco
19:00 h - Abertura
19.30 h - Início das Competições

Dia 03/12/2022 - Sábado
16:00 h - Início das Competições
16:00 h - Ginástica e suas varia-
ções - Categoria Infantil
16:30 h - Ginástica e suas varia-
ções - Categoria Aberta
19:00 h - Estilo livre - Categoria 
Infantil
20:00 h - Estilo livre - Categoria 
Aberta

Dia 04/12/2022 - Domingo
10:00 h - Estilo livre - Categoria 
Sênior

Encerramento após as premiações.

Não deixem de prestigiar o even-
to!

- Avenida Vicente de Paulo Penido
- Bosque da Amizade
- Centro
- França I
- Internacional Parque
- Santa Luzia
- São Bento
- Vila Angelina
- Vila Pajé

Lembrando que as demais regiões 
serão incluídas nas próximas pro-
gramações!

concurso público 001/2022, acom-
panhe as mídias da Prefeitura.


